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Voor afstudeerwerken 

masteropleiding 
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De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards Mariene Wetenschappen 

hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te 

erkennen en te bekronen.  

Het VLIZ hoopt hen zo aan te sporen om in de toekomst kwaliteitsvolle weten-

schappelijke bijdragen te blijven leveren en het zeewetenschappelijk 

onderzoek in Vlaanderen te bevorderen.    

Reglement  

Art. 1 Jaarlijks kent het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) twee prijzen toe ter 

bekroning van twee afstudeerwerken (masteropleiding). Zowel fundamentele 

als toegepaste onderzoeksonderwerpen in alle takken van de mariene 

wetenschap komen in aanmerking.  

Art. 2 De prijzen bedragen elk 500 EUR en zijn voorbehouden aan jonge 

onderzoekers die ten hoogste twee jaar afgestudeerd zijn aan een Vlaamse 

universiteit of hogeschool.  

Art. 3 Een jury – samengesteld door de Raad van Bestuur van het VLIZ op voorstel 

van de Wetenschappelijke Commissie – zal de voorgelegde studies  

beoordelen.  

 De jury behoudt zich het recht voor de promotor(en) te contacteren om 

meer informatie in te winnen over het ingediende afstudeerwerk. 

 De jury brengt advies uit aan de Raad van Bestuur, die de prijzen toekent. 

Indien de Raad van Bestuur oordeelt dat geen enkel voorgesteld  

afstudeerwerk dient bekroond te worden, kan hij beslissen de prijzen niet 

toe te kennen.  

Art. 4 Kandidaturen van voormalige laureaten van deze VLIZ Master Thesis Award 

(voorheen VLIZ aanmoedigingsprijs genoemd) zijn niet ontvankelijk.  

Art. 5 Kandidaten kunnen hetzelfde afstudeerwerk maar één keer indienen voor de 

VLIZ Master Thesis Award.  

Art. 6  Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten voor 30 november 2016 

volgende stukken aan het VLIZ over te maken:  

 het volledige afstudeerwerk, zowel geprint als in pdf-formaat;  

 een samenvatting in het Nederlands van maximaal 5 pagina’s, zowel  

geprint als in Word-formaat; 

 het ingevulde deelnemingsformulier (te bekomen op www.vliz.be of via 

het VLIZ-secretariaat); 

 hun curriculum vitae.  

Art. 7 De prijzen worden toegekend begin januari 2017 en uitgereikt in het 

voorjaar 2017. Alle kandidaten worden op de hoogte gebracht van de 

beslissing van de jury voor eind januari 2017. 

Art. 8  De prijzen worden uitgereikt op een door het VLIZ georganiseerde weten-

schappelijke bijeenkomst. De laureaten dragen hun bekroonde studie voor 

tijdens deze bijeenkomst.  

Art. 9 Het VLIZ kan – in overleg met de auteurs – een synthese van de bekroonde 

studies publiceren en via de VLIZ-website kenbaar maken, mits vermelding 

van de naam en functie van de auteurs.  

Art. 10 Het VLIZ eigent zich het recht toe alle ingediende afstudeerwerken te  

deponeren in de VLIZ-bibliotheek. In samenspraak met de auteur kan het 

VLIZ de samenvatting van zijn/haar studie opnemen in één van zijn  

publicaties.  

 Als tegenprestatie biedt het VLIZ alle kandidaten die meedingen naar de 

prijzen een gratis sympathiserend individueel lidmaatschap aan voor het 

jaar 2017, indien zij dit wensen.  

Art. 11 Alle eventuele problemen in verband met de ontvankelijkheid van de 

ingediende kandidaturen, alsook deze omtrent de toekenning van de 

prijzen, worden zonder mogelijkheid van verhaal door de Raad van Bestuur 

van het VLIZ beslecht.  

Art. 12 Door het indienen van hun kandidatuur verklaren de kandidaten zich 

akkoord met dit reglement.  

Kandidaturen 

Kandidaturen en alle bijhorende stukken (cf art. 6) zijn te richten aan:  

 Prof. dr. Colin Janssen 

 Voorzitter Wetenschappelijke Commissie 

 P/A Prof. dr. Jan Mees 

 Algemeen directeur 

 Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vzw 

 InnovOcean site  

 Wandelaarkaai 7 

 BE - 8400 Oostende 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met het VLIZ-secretariat:  

 Telefoon: +32-(0)59-34 21 30  

 Fax: +32-(0)59-34 21 31  

 E-mail: info@vliz.be  

http://www.vliz.be

